
  

        

โครงสรางการบริหารโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

(นายทรงศักด์ิ  ชาวไพร) 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / วิชาการ 

 สมาคมผูปกครองนักเรียน /กองทุนแนะแนว 

 สมาคมศิษยเกา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน 

มูลนิธิศิษยเกา ผูปกครอง ครู-อาจารย 

คณะกรรมการเครือขายครูหมูบาน 

 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

น.ส.จันทรเพ็ญ  ทองดวง  

รองผูอํานวยการ 

 

 

กลุมบริหารงานแผนงาน 

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพ 

น.ส.ไผลอม  บุษมงคล 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

กลุมบริหารงานสงเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม  

และองคกรนักเรียน 

นางกุสุมา  โรจนกร 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานพัฒนา

ผูเรียนและสุขภาวะ 

นางสิริอร  จันทรงกุล 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงาน

งบประมาณและสินทรัพย  

นางพิชญสิรี  พิไลวงศ 

ครู  ปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานอํานวยการ

สัมพันธชุมชนและบุคคล 

นางมนทกานต  คํายา 

ครู  ปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานกิจการ

นักเรียน 

นายบริพัฒน  ศิริเลิศ 

ครู  ปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบริการอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

นายไพบูลย  ลือทองจักร 

ครู  ปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน นิเทศภายใน และ PLC 

นางสฐาปณีย  โสภณอดิศัย 

ครู  ปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการ 

 

 

 

กลุมงานหลักสูตร 

และวัดผล 

ผช.คําไพ  จะโนรัตน 

กลุมงาน 

ความเปนเลิศและ

ทะเบียนนักเรียน 

ผช.ภวนันทชัย สวัสสละ 

กลุมงานแผนงาน 

และยุทธศาสตร 

ผช.ธวัชชัย ฝายพลแสน 

 

กลุมงาน 

ประกันคุณภาพ 

ผช.ยุงยุทธ วงผักเบ้ีย 

 

กลุมงานสงเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม 

ผช.สุรางค ประทุมเมศ 

กลุมงาน 

พัฒนาองคกรนักเรียน 

ผช.ศุฑาวัฒน  ไชยสา 

สํานักงานผูอํานวยการ 

ครูปฏิบัติหนาท่ีรอง.ผอ. 

มนทกานต  คํายา 

 

กลุมงาน 

อํานวยการ 

ครูปฏิบัติหนาท่ีรอง.ผอ. 

มนทกานต  คํายา 

 

กลุมงานแนะแนว 

และสัมพันธชุมชน 

ผช.ศุภลักษณ ทิพยวงศา 

 

กลุมงาน 

บุคคล 

ผช.ปทมาพร  นนทะสี 

 

กลุมงาน 

ระบบจราจร 

ผช.เกรียงไกร บุญตาแสง 

 

กลุมงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

ผช.กิตติกุล  แกวกาหลง 

 

กลุมงาน 

นิเทศภายใน และ 

PLC 

ผช.สุทธิพงษ  บรรยงค 

 

กลุมงานอาคารสถานท่ี

และแหลงเรียนรู 

ผช.เจริญ  ปนะถา 

 

กลุมงาน 

สาธารณูปโภค 

และโภชนาการ 

ผช.ภัทรพล  ไปเจอะ 

 

กลุมงานระเบียบวินัย 

และยาเสพติด 

ผช.จักราวุธ  สาตารม 

 

กลุมงาน 

รักษาความปลอดภัย 

ผช.จริยา  มีโชค 

 

กลุมงาน 

งบประมาณ 

ผช.ประภัสสร  ปะวะโท 

 

กลุมงาน 

สินทรัพย 

ผช.ศตวรรษ สัตถาผล 

 

กลุมงานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

ผช.สุภาภรณ ภิบาลจอมมี 

 

กลุมงาน   

อนามัยโรงเรียน 

และสุขภาวะ 

ผช.เพียร  ประจันศรี 

 



  

  

 

 

     

โครงสรางกลุมบริหารงานวิชาการ 

1. การวางแผนงานวิชาการ 

1.1 การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ  

1.2 การจัดทําแผนงานวิชาการ 

1.3 การจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ 

1.4 งานสํามะโนนักเรียน 

2. การบริหารงานวิชาการ 

2.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 

2.4 การจัดกลุมการเรียน 

2.5 การจัดตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเขาสอน 

2.6 การนิเทศภายใน 

2.7 การจัดครูสอนแทน 

2.8 การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ 

2.9 การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 

2.10 การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3.1 การจัดทําและการใชแผนการจัดการเรียนรู 

 3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู 

 3.3 การจัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 

 3.4 การจัดสอนซอมเสริม 

 3.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ 

4. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 

 4.1 การสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

 5.1 การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 5.2 การสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 

 5.3 การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 5.4 การดําเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 5.5 การดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน 

6. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 

 6.1 การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 

 6.2 การประเมินผลในดานคุณภาพนักเรียน 

  

 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

(นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองดวง) 

กลุมงานความเปนเลิศและทะเบียนนักเรียน 

(ผช.ภวนันทชัย  สวัสด์ิสละ) 

กลุมงานหลักสูตรและวัดผล 

(ผช.คําไพ จะโนรัตน) 



  

 

 

 

     

โครงสรางกลุมบริหารงานแผนงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 

1. โครงการ SMT 
2. โครงการโรงเรียนในฝนมาตรฐานสากล 
3. โครงการหองเรียนพิเศษ วิทย – คณิต สพฐ. 
4. โครงการหองเรียนพิเศษคูขนาน วิทย – คณิต  สสวท. 
5. โครงการหองเรียนทวิศึกษา 
6. โครงการกองเรียนพิเศษเพื่อการมีงานทํา 
7. งานพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานแผนงานยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ 

(นางสาวไผลอม  บุษมงคล) 

กลุมงานประกันคุณภาพ 

(ผช.ยงยุทธ  วงผักเบ้ีย) 
กลุมงานแผนงานยุทธศาตร 

(ผช.ธวัชชัย  ฝายพลแสน) 

1. โครงการโรงเรียนคถณภาพประจําตําบลระดับมัธยมศึกษา 
2. งานแผนงาน / โครงการ / การรายงานโครงการ 
3. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ DLIT 
   และการสอนออนไลน เพื่อการศึกษา 
4. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลศูนยประสานงาน DLIT     
   รวมกับ สพฐ. 
5. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดทําโปรแกรม    
   DMC / โปรแกรมเรียนรวม / โปรแกรม กยศ. และโปรแกรม 
   นักเรียนยากจนพิเศษ กสส 
6. งานพัฒนาระบบ ICT 
 



  

 

 

 

     

โครงสรางกลุมบริหารงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และองคกรนักเรียน 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และองคกรนักเรียน 

(นางกุสุมา  โรจนกร) 
 

กลุมงานองคกรนักเรียน 

(ผช.ศุฑาวัฒน  ไชยสา) 

กลุมงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

(ผช.สุรางค  ประทุมเมศ) 

1. งานเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม 
     -  จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการหองเรียนคุณธรรม 
     -  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝกอบรมดานศีลธรรม 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. โครงการหองเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5. โครงการธนาคารโรงเรียน  และธนาคารความดี 
    -  จัดกิจกรรมยกยอง / ประกาศเกียรติคุณใหกําลังใจนักเรียน 
    ท่ีประพฤติ และเปนแบบอยางท่ีดีกับนักเรียน 
6. งานสงเสริมกิจกรรมศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
   -  สงเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

1. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    -  โครงการสภานักเรียน 
    -  โครงการสภาเด็กและเยาวชน 
    -  โครงการโรงเรียนสุจริต 



  

 

 

โครงสรางกลุมบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสุขภาวะ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการพัฒนาผูเรียนและสุขภาวะ 

(นางสิริอร  จันทรงกุล) 
 

กลุมงานอนามัยโรงเรียนและสุขภาวะ 

(ผช.เพียร  ประจันศรี) 

กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(ผช.สุภาภรณ  ภิบาลจอมมี) 

1. งานแผนงานกลุม่งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

    -  วางแผนและจดัทําแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบติังานกลุม่งาน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

    -  โครงการกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือวิสามัญตลอด 
ปการศึกษา 
   -  ใหบริการสาธารณะ จิตอาสาของนักเรียนในกิจกรรมตาง ๆ  
เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนดวยกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
2. กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย 

     -  ติดตามการเขาคายพักแรม การจัดสอบรายวิชาพิเศษ  

การฝึกภาคสนามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภยั 

1. งานแผนงานกลุมงานอนามัยโรงเรียนและสุขภาวะ 
2. งานสงเสริมสุขภาพ 
3. โครงการ  อย. นอย 
4. โครงการกินเปล่ียนโลก (Food for Change) 
5. โครงการสุขภาพฟนดี 
6. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
7.  ศูนยเฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ 

    การแพรระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา 2019(COVID-2019) 



  

 
โครงสรางกลุมบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย 

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย 

(นางพิชญสิรี  พิไลวงศ) 
 

กลุมงานสินทรัพย  (ผช.ศตวรรษ  สัตถาผล) กลุมงานงบประมาณ (ผช.ประภัสสร  ปะวะโท) 

1. งานแผนงานของกลุม่บริหารงานงบประมาณและสนิทรัพย      

2. ดูแลควบคุมงานการเงิน 
3. งานควบคุมระบบการเงิน-บัญชี 
4. งานการเงิน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ คาจัดการเรียนการสอน /เงินปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน/เงิน กยศ./เงินทุนการศึกษา/ เงินงบประมาณ 
5. งานการเงิน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
/คาหนังสือเรียน /คาอุปกรณการเรียน /  
คาเครื่องแบบนักเรียน/เงิน กสศ. /เงินระดมทรัพยากรและเงินรายไดสถานศึกษาอื่นๆ     
6. งานการบัญชี / งานบัญชีประจําวัน 
7. งานทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 
8. งานการเงินสวัสดิการของรัฐ   
9. งานยานพาหนะ 

1. การเงินงบประมาณและการปรับปรุงซอมแซมทุกประเภทเงินงบประมาณ 
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  รายการคาหนังสือเรียน /  และเงินระดม
ทรัพยากรประเภทเงินรายไดสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ คาจัดการเรียนการสอน /เงิน
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/เงิน กยศ. 
 4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และ / เงินรายไดสถานศึกษาอื่นๆ 

5. ตรวจสอบพสัดปุระจําปี 

6. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประเภทเงินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา 
7. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประเภทเงินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา 



  

 

 

โครงสรางกลุมบริหารงานธุรการ  บุคคลและสัมพันธชุมชน   

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานธุรการ บุคคลและสัมพันธชุมชน 

(นางมนทกานต  คํายา) 
 

กลุมงานบุคคล 

(ผช.ปทมาพร  นนทะสี) 

กลุมงานธุรการ 

(รอง ผอ. มนทกานต  คํายา) 

1. งานแผนงานของกลุม่งานธุรการ    

2. งานสารบรรณ 
3. งานการส่ือสารและประชาสัมพันธ 
   -  ดีเจเสียงใส 
   -  N.P. Studio 
4. งานเสริมสรางและเผยแพรเกียรติภูมิ
ของสถานศึกษา  
5. งานโสตทัศนูปกรณ   
6. โครงการพิเศษ โรงเรียนปญญาภิวัฒน 
7. ศูนย ฉก.ชน. โรงเรียนนาเชือกพิทยา
สรรค 
8. งานบริการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานสู
ชุมชน   

กลุมงานแนะแนวและสัมพันธชุมชน 

(ผช.ศุภลักษณ  ทิพยวงศา ) 

1. งานการใหบริการชุมชน    
2. งานการมีสวนรวม และรับบริการจากชุมชน 
3. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและภาคีเครือขาย 
4. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและภาคีเครือขาย 
5. งานภาคีเครือขาย 
6. โครงการพิเศษ โรงเรียนปญญาภิวัฒน 
7. คณะเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. คณะเลขานุการมูลนิธิศิษยเกา ผูปกครอง-ครู  
9. คณะเลขานุการสมาคมผูปกครองนักเรียน   
10. คณะเลขานุการกองทุนแนะแนว 
11. คณะเลขานุการสมาคมศิษยเกา-ครู-ผูปกครองนักเรียน 
12. คณะเลขานุการสมาคมกลุมคนรักนาเชือก 
13. งานบริการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานสูชุมชน 
14. งานแนะแนว 
15. งานการประเมินผลกลุมงานแนะแนวและสัมพันธชุมชน 

1. งานแผนงานของกลุมงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากําลัง 
3. งานพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร 
4. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. งานสรรหา บรรจุ การยาย โอน การออกจากราชการ 
งานพนักงานราชการและลูกจาง 
6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
7. งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกสและสถิติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานเล่ือนตําแหนงและวิทยฐานะ 
9. งานรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 
10. งานสวัสดิการบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจ 



  

 

โครงสรางกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

(นายบริพัฒน  ศิริเลิศ) 
 

กลุมงานจราจร 

(ผช.เกรียงไกร  บุญตาแสง) 

กลุมงานระเบียบวินัยและยาเสพติด 

(ผช.จักราวุธ  สาตารม) 

1. งานแผนงานของกลุมงานระเบียบ
วินัยและยาเสพติด    
2. งานสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและ
ยาเสพติด 
3. งานปองกันและปองปรามยาเสพติด 
4. โครงการโรงเรียนสีขาว 
5. งานโสตทัศนูปกรณ   
6. งานสอบสวนคัดกรองและสงตอ 
7.งานสงเสริมทักษะชีวิตดวยอาชีพสุจริต
ของบริษัทสรางการดี 

กลุมงานรักษาความปลอดภัย 

(ผช.จริยา  มีโชค) 

1. งานแผนงานของกลุมงานรักษาความปลอดภัย   
2. งานปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําวัน  

3. งานรักษาความปลอดภัยและตรวจจุดเส่ียงภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
4. งาน รด. จิตอาสา ยิ้มไหวทักทายกัน (ป1) 
5. งาน รด. จิตอาสา เวรประจําวันและตรวจจุดเส่ียง
ภายในสถานศึกษา 
6. งานสารสนเทศการจัดเวรรักษาความปลอดภัย
ประจําวัน 

1. งานแผนงานของกลุมงานจราจร 
2. งานจราจรและการขับข่ีความปลอดภัย 
3. งาน รด. จิตอาสาจราจร 



  

 

โครงสรางกลุมบริหารงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

(นายไพบูลย  ลือทองจักร) 
 

กลุมงานสาธารณูปโภคและโภชนาการ 

(ผช.ภัทรพล   ไปเจอะ) 

กลุมงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

(ผช.เจริญ  ปนะถา) 

1. งานแผนงานของกลุมงานอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
2. งานนักการภารโรง ปรับปรุงสวนหยอม และรับผิดชอบอาคารเรียน 
3. โครงการยุวเกษตรกร โครงการอารยเกษตรโคก – หนอง - นา 
4. งานซอมบํารุงและดูแลรักษาอาคาร 
5. งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน / อาคารเรียนทุกหลัง 
   -  อาคารโรงฝกงานทุกหลัง 
   - ศูนยแปรรูปผลิตภัณฑและอาหารกลางวัน 
   - อาคารเรือนศิลป ศาลาโอภาส วงศสงา หองดนตรี หองศิลปะ หอง
นาฎศิลป 
   -  อาคารช่ัวคราว สํานักงานงบประมาณและบุคคล 
   - อาคารเรียน 1 /  อาคารเรียน 2  /  อาคารเรียน 3  /  อาคารเรียน 4 /  
อาคารเรียน 5  /  อาคารสุจิตน  จงจิตร 
6.งานหอประชุมราชพฤกษ หองประชุมลีลาวดี หองประชาสัมพันธ 
7. งานหอประชุมชัยพฤกษ และหอประชุมอินทนินศาลปูศรี สนามฟุตบอล 
ฐานของพระพุทธรูปทุกฐาน 
8. หอประชุมรวงผ้ึง 
 

1. งานแผนงานกลุมงานสาธารณูปโภคและโภชนาการ 
2. งานวางแผนระบบไฟฟา-ประปา 
3. งานพัฒนาหองน้ํา – หองสวม และโครงการสวมสุขสันต 
4. งานการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบหองน้ํา – หองสวม นอกพื้นท่ีอาคารเรียน 
5. งานโภชนาการ 
6. งานพัฒนาหองเรียนอาชีพ และศูนยแปรรูปผลิตภัณฑ 
7. งานวางแผนระบบไฟฟา-ประปา 
8. งานกําจัดขยะภายในสถานศึกษาและโรงอาหารบริเวณท่ีท้ิงขยะ 
9. การใหบริการชุมชนดานอาคารสถานท่ี 
10. การใหบริการชุมชนดานวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 



  โครงสรางกลุมบริหารงานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และนิเทศภายในสถานศึกษา 

ครู ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และนิเทศภายในสถานศึกษา 

(นางสฐาปณีย  โสภณอดิศัย) 
 

กลุมงานนิเทศภายในสถานศึกษาและ PLC 

(ผช.สุทธิพงษ  บรรยงค) 

กลุมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ผช.กิตติกุล  แกวกาหลง) 

1. งานแผนงานพัฒนาระบบการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เสริมทักษะชีวิตและคุมครองนักเรียน 
3. งานการบริหารขอมูลนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองและการสงตอ
นักเรียน 
5. โครงการสงเสริมพัฒนานักเรียนและแกไขปญหานักเรียนกลุมเส่ียงและ
กลุมมีปญหา 
6. งานเครือขายผูปกครอง 
7. งานระดบัชัน้ 
   -  งานหัวหนาระดับช้ันและ เลขานุการระดับช้ัน 
   -  งานหัวหนาหองเรียนพิเศษและ เลขานุการหองเรียนพิเศษ 
   -  งานหัวหนาโครงการพิเศษและเลขานุการโครงการพิเศษ 

8.  โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทํา รวมกับหองเรียนปญญาภิวัฒน  

เนนแผนการเรียน อุตสาหกรรมบริการ/ธุรกิจ-จีน/ธุรกิจ-เกษตร/ธุรกิจ

การคาสมัยใหม 

1. งานแผนงานของกลุมงานนิเทศภายในและ PLC  
2. งานจัดการเรียนการสอน 
3. งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
4. งานกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
5. โครงการหองเรียนพิเศษ วิทย-คณิต สพฐ. และแผนการเรียนวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
6. โครงการหองเรียนวิทย-คณิต คูขนาน สสวท.และแผนการเรียน นิเทศ/
รัฐศาสตร/นิติศาสตร รัฐประสาศนศาสตร 
7. โครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทํา รวมกับหองเรียนปญญาภิวัฒน เนน
แผนการเรียนอุตสาหกรรมบริการ/ธุรกิจ-จีน/ธุรกิจ-เกษตร/ธุรกิจการคา
สมัยใหม 
8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


